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Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2017-01-16 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 6 januari 2017. Op 
dezelfde datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking 
gesteld van de raadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Roel Guldemont, voorzitter; 
Geert Bronselaer, Greet Claes, Marc De Brabanter, Brian De Geest, Tonny De Winter, Frans 
Van den Borre, Ann Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh, raadsleden; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig: 
niemand. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in 
openbare zitting. De bespreking van de punten 5 en 6 van de agenda gebeurt in besloten verga-
dering. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de volledige dossiers van de op de agenda ingeschre-
ven zaken lagen vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering op het secretari-
aat ter beschikking van de raadsleden. 
 
De heer Roel Guldemont zit de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn voor. De 
voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op. 
 
 
 
 
01 Raad voor maatschappelijk welzijn — Kennisneming installatie opvolger 
(NDC 185.216) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 16, §4; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op proces-verbaal van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 2 januari 2013; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van de heer Brian De Geest van 16 januari 2017; 
 
Overwegende dat de heer Brian De Geest door de voorzitter van de gemeenteraad werd aange-
steld tot werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Na beraad; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad neemt kennis van de installatie op 16 januari 2017 van de heer Brian De Geest, Belg, 
geboren te Jette op 3 maart 1994 en wonende te 1770 Liedekerke Stationsstraat nummer 123, 
als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, in opvolging van de heer Patrick 
Asselman, ontslagnemend. 
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02 Mededelingen 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 13 februari 2016 

om 19.30 uur 
 

2. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen raad van beheer van 2016-11-09 
 

3. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen algemene vergadering van 2016-12-23 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
03 Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI) 
 
De regelgeving in verband met het GPMI voor leefloongerechtigden is grondig gewijzigd sinds 1 
november 2016. De doelgroep omvat voortaan ook subsidiair beschermden en +25-jarigen. 
Gemeenschapsdienst kan deel uitmaken van een GPMI. Het OCMW krijgt gedurende maximum 
twee jaar 10 % extra toelage. 
 
 
 
 
04 Tijdelijke werkervaring (TWE) 
 
De rol van het OCMW binnen TWE. 
TWE is nieuw sinds 1 januari 2017. TWE omvat drie fasen: voorbereiding (beroepsverkennende 
stage), tewerkstelling artikel 60, § 7, en een vervolgtraject (werkervaringsstages, …). Het OCMW 
is verantwoordelijk, ook voor het vervolgtraject. TWE maakt deel uit van het GPMI. De tewerk-
stelling artikel 60, § 7, wordt anders gesubsidieerd (trajectsubsidie en dotatie). 
 
 
 
 
05 Personeel — Aanwerving maatschappelijk assistent — Resultaat — Wervingsreserve 
(NDC 316) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 105, eerste lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdend enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn, in het bijzonder artikel 31, artikel 32 en artikel 33; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2014 — Perso-
neel — Rechtspositieregeling, zoals gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 23 maart 2015 en 14 november 2016, in het bijzonder artikel III-III-18; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Formatie — Wijziging; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 september 2016 — Perso-
neel — Aanwerving maatschappelijk assistent — Oproep tot kandidaatstelling; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 september 2016 — Perso-
neel — Aanwerving maatschappelijk assistent — Selectiecommissie; 
 
Gelet op het eindrapport van de selectiecommissie van: 
 30 december 2016 aangaande de schriftelijke proef; 

 13 januari 2017 aangaande de mondelinge proef; 
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Gelet op het resultaat van de selectieprocedure: 
 Gwen Van Hassel: 61,5/100 punten 

 Debbie De Bolle: 71,5/100 punten 

 Amy Baten: 51,5/100 punten 

 Glenda Vandevelde: 75/100 punten 

 Sara Van der Elst: 62/100 punten; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De volgende kandidaten zijn geslaagd voor de selectieprocedure voor de aanwerving van 
maatschappelijk assistent (niveau B): 
 Gwen Van Hassel 

 Debbie De Bolle 

 Glenda Vandevelde 

 Sara Van der Elst; 
 
Artikel 2. 
§ 1. Deze kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve, gerangschikt in volgorde 
van het behaalde resultaat voor de selectieprocedure. 
 
§ 2. Deze wervingsreserve is geldig gedurende twee jaar te rekenen vanaf 1 februari 2017. 
 
Artikel 3. 
De kandidaten zullen schriftelijk in kennis worden gesteld van het behaalde resultaat. 
 
 
 
 
06 Personeel — Aanstelling in contractueel verband — Maatschappelijk assistent 
(NDC 397.2:301.2) 
 
De raad verdaagt de behandeling van dit agendapunt tot de volgende zitting. 
 
 
 
 
07 Notulen vorige vergadering 
(NDC 185.21:504.6) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 44, artikel 181, artikel 182, § 1, eerste lid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement — Vaststelling; 
 
Gelet op de ontwerp-notulen van de vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, opgemaakt door de secretaris; 
 
Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld 
werden van de raadsleden op het secretariaat en op de afgeschermde zone van de gemeentelij-
ke website; 
 
Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over 
de redactie van de notulen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2016 
worden beschouwd als goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de originelen van de notulen. 
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Artikel 3. 
De secretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten minste twaalf 
maanden. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 
 


